
Univerza v Manboru

Fakuiteta za c!rgartizacjj5ke vede

Kidri€eva cesta  55a

4000 Kranj, Slovenija

Kranj,13.11.2017

St. 023-2/2017/3/100-lp
V skladu  z dolo€bo  17. to€ke  drugega  odstavka  330. €lena  Statuta  Univerze v  Mariboru  (Uradni  list  RS,  St.
29/2017  -  UP812;  v  nadalj.evanj.u:  Statut   UM)   in   prvega  odstavka   6.  €Iena   Pravilnika   o   postopku  za
oblikovanje in delovanj.e Akademskih zborov €Ianic Univerze v Mariboru   (Obvestila  uM, St. XXXV-7-2017; v
nadaljevanju:  Pravilnik)  ter  5.  to€ko    Sklepa  o  razpisu  volitev  za  €lane  Akademskega  zbora  Fakultete  za
organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru  iz  vrst  Studentov  z  dne  8.11.2017  izdaja  dekan  Fakultete  za
organizacij.ske vede Univerze v Mariboru red. prof. dr.  Iztok Podbregar naslednji

SKLEP:

1.  Imenuje se komisija za pregled kandidatur, v sestavi:

predsednik:                          mag.  Polde podlogar
clan:                                          mag. Tone per€i€

clan:                                          Lovro pozarnik, Student

2.   Komisija  za  pregled   kandidatur  se  sestane  dne  16.11.2017  Do  13:00  uri  v  sejni  sobi  Fakultete  za
organizacii.ske vede v Kranju, Kidri€eva cesta 55a.

3.  Komisii.a za  pregled kandidatur pregleda in preveri, ali so kandidature vlozene v predpisanem roku ter ali

posamezni  kandidati  izpolnjujejo  predpisane  pogoj.e  za  kandidiranje.  Nepravofasne  kandidature  komisija
zavrze s sklepom,  nepravilne pa zavrne z odlo€bo.

V  primerih,  ko  komisija  za   pregled  kandidatur  izda  sklep  oziroma  odlo€bo,  s  katero  zavrze  ali  zavrne
kandidaturo posameznega kandidata,  lahko kandidat vlozi obrazlozen ugovor zoper sklep oziroma odlo€bo
komisije  za  pregled  kandidatur,  in  sicer  najkasneje  do  22.11.2017  do  12:00  ure  (datum  in  ura  dospetja).
Ugovor se naslovi na volilno komisiio in se posreduj.e v zaprti kuverti v tajni§tvo Fakultete za organizacijske
vede  Univerze  v  Mariboru,  Kidrideva  cesta  55a,  4000  Kranj,  (soba  604),  s  pripisom:  »Ugovor  zoper
sklep/odlo€bo komisije za pregled  kandidatur za €lana Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske
vede Univerze v Mariboru iz vrst studentov -Ne odpiraj!«.

€e  komisija  za  pregled   kandidatur  ugotovi,  da  je  posamezna  kandidatura  nepopolna  ali  kako  druga€e
nepravilna, vendar pa je pravofasna, od kandidata zahteva, da vlogo dopolni naj.kasneje do 22.11.2017 do
12:00 ure (datum in ura dospetj.a). Dopolnitev se naslovi na volilno komisiio in se posreduje v zaprti kuverti
v tajnist\ro Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj, (soba
604), s pripisom: »Dopolnitev kandidature za €lana Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede
Univerze v Mariboru iz vrst studentov -Ne odpiraj!«.

Komisija za  pregled kandidatur v primeru izdaj.e sklepa, odlo€be oziroma zahteve za dopolnitev vloge,  le-te

I.avno objavi na spletnih straneh Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru dne 16.11.2017. Steje
se, da je posamezni kandidat s tern obve§Een o izdaji sklepa, odlo€be oziroma o zahtevi za dopolnitev vloge.

Komisija za  pregled  kandidatur pripravi:

-     seznam kandidatov, katerih kandidature so popolne,

-     seznam kandidatov, katerih kandidature so nepopolne in
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-     seznam  kandidatov, katerih kandidature so nepravo€asne.

Izdelane sezname ter vlozene kandidature komisija za pregled kandidatur odstopi volilni komisiji.

4.  Komisija  za  pregled  kandidatur  pri€ne  z  delom  takoj,  imenovana je  za  Gas  izvedbe  postopka  volitev  za
€lane Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst Studentov.

Obrazlozitev:

V skladu  z dolo€bo  17. to€ke  drugega  odstavka  330. €lena  Statuta  Univerze v  Mariboru  (uradni  list  RS, St.
29/2017  -  UP812;  v   nadaljevanju:  Statut   UM)   in   prvega  odstavka   6.  €lena   Pravilnika  o   postopku   za
oblikovanj.e   in   delovanj.e   Akademskih   zborov   €lanic   Univerze   v   Mariboru      je      dekan   Fakultete   za
organizacij.ske vede Univerze v Mariboru red.  prof. dr. Iztok Podbregar izdal Sklep o razpisu volitev za €lane
Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst Studentov z dne 8.11.2017.

Skladno  s     1.  odstavkom  5.  to€ke  Sklepa  o  razpisu  volitev  za  €lane  Akademskega  zbora   Fakultete  za
organizacijske   vede   Univerze   v   Mariboru   iz   vrst   Studentov   z   dne   8.11.2017  je   dekan   Fakultete   za
organizacijske vede imenoval Komisijo za  pregled kandidatur.

Komisija  za   pregled   kandidatur  opravlja   dela   in   naloge,   dolo€ene  v  Sklepu   o   razpisu  volitev  za   €lane
Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst Studentov z dne 8.11.2017.

Komisija za pregled kandidatur pri€ne z delom takoj, imenovana je za Gas izvedbe postopka volitev za €lane
Akademskega zbora  Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst §tudentov.

Izhajajo€ iz navedenega je bilo odlo€eno,  kot izhaja  iz izreka sklepa.

Dek,anfakultete za organizacijske vede UM
Red.  prof. dr. lztok P gar

vRO€lTl:
-vsem imenovanim
-predsedniku volilne komisij.e

-tajnistvo fakultete
-objava na spletnih straneh in oglasni deski
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